CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 13ª REGIÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

300-AGENTE FISCAL

CADERNO DE PROVAS - LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
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Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo
escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta
questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50, uma
prova de redação e uma folha rascunho.
Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão
aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que
serão entregues pelo fiscal durante a prova, são os únicos
documentos válidos para a correção das questões objetivas e da
prova de redação expostas neste caderno.
Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o
para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em
caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.
Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a
elaboração de sua resposta da prova de redação, verifique
imediatamente se o número de sequência (canto superior
direito) confere com o número impresso no seu CARTÃORESPOSTA.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente
às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul
ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.
Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO
DEFINITIVO, pois em hipótese alguma haverá substituição por
erro do candidato.
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Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5
alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo
apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato
deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada,
com campo de marcação não preenchido ou com marcação
dupla não será considerada.
A duração total das provas objetiva e de redação é de 4 horas,
incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no
decorrer da prova -, à transcrição do texto para a FOLHA DE
TEXTO DEFINITIVO da prova de redação e ao preenchimento do
CARTÃO-RESPOSTA.
Reserve, no mínimo, os 25 minutos finais para preencher o
CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. Não será
concedido tempo adicional para o preenchimento.
Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no
mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este
caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores
ao horário determinado para o seu término.
É terminantemente proibido ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva.
Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a
autorização do fiscal de sala.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o
CARTÃO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO e deixe o
local de prova.

INFORMAÇÕES
 29/11/2015 – Data de aplicação das provas objetivas.
 30/11/2015 - A partir das 16h (horário de Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas.
 Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
 É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá
implicar a anulação da sua prova.
Para uso do Instituto QUADRIX
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PROVA OBJETIVA
LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo.
Unidades da AACD fecham em SP
e crianças enfrentam longos percursos
Por falta de dinheiro, duas Associações de
Assistência à Criança Deficiente (AACD) fecharam em São
Paulo. Com isso, crianças têm que enfrentar longos
percursos para conseguir atendimento.
A AACD é uma entidade privada sem fins lucrativos
que trata crianças e adultos com deficiência física. Por ano,
faz um milhão e quatrocentos mil atendimentos, 90% deles
pelo SUS. Só que, segundo a superintendente clínica, as
doações diminuíram e os repasses de verbas federais
cobrem menos de 20% das despesas.
As unidades fechadas foram a de Campo Grande,
na Zona Sul, e a de Santana, na Zona Norte. A de Campo
Grande, inaugurada em 2011, foi construída pelo governo
do estado num terreno cedido pela prefeitura e recebia
pacientes que antes tinham que percorrer longas distâncias
para ser atendidos.
As duas fecharam as portas dia 30 de setembro. A
de Campo Grande tem corredores vazios e salas de
atendimento fechadas. “Eles tão fechando porque...
contenção de despesas, né? Os custos ficaram altos”, disse
um segurança do local.
Os 340 pacientes que eram atendidos em Santana
e em Campo Grande foram transferidos para as unidades
da AACD na Mooca e no Ibirapuera. Para muita gente, isso
significa ter que fazer longas viagens.
A dona de casa Sheila Barros levava vinte minutos
do Jardim das Imbuias até Campo Grande. Agora ela
demora 1h30 para chegar ao Ibirapuera. Seu filho, Heitor,
tem três anos e sofre da síndrome de Kabuki, que retarda o
desenvolvimento mental e motor. Ele recebe tratamento
na AACD há pouco mais de um ano.
O Ministério da Saúde manifestou que repassa R$
11 milhões por ano para que a prefeitura financie serviços
de atendimento ao deficiente como a AACD.
A Secretaria Municipal de Saúde disse que está
discutindo com a AACD a transformação dessas unidades
que fecharam em centros especializados de reabilitação,
administrados pela prefeitura.
O Ministério Público do estado informou que abriu
um inquérito civil para investigar a situação das unidades.
(g1.globo.com)

QUESTÃO 1
No primeiro parágrafo do texto, o sinal indicativo de crase
(em destaque) foi corretamente empregado:
(A) no contexto em que aparece, e poderia ser
acertadamente mantido mesmo que a palavra
"criança" fosse substituída, por exemplo, pela palavra
"menino".

(B) já que simboliza graficamente a presença de uma
preposição "a", regida pelo substantivo "assistência", e
de um artigo "a", caracterizando o sintagma "criança
deficiente".
(C) embora não tenha qualquer relação com o gênero do
substantivo que o "à" craseado precede, porquanto
este se justifica, somente, pela obrigatoriedade de uma
preposição.
(D) no contexto em que aparece, e poderia ser
acertadamente mantido mesmo que se usassem as
formas plurais "crianças deficientes".
(E) por conta da fusão de dois elementos morfológicos, no
entanto não se podem identificar quais são os
elementos fundidos na forma do referido "à" craseado.

QUESTÃO 2
No segundo parágrafo do texto, o substantivo "deficiência"
(em destaque) foi corretamente acentuado:
(A) porque todas as palavras paroxítonas devem ser
acentuadas, como os adjetivos "física" e "clínica" (do
mesmo parágrafo do texto).
(B) em respeito à regra de acentuação dos vocábulos
proparoxítonos, que devem ser todos acentuados,
como "distância" (no terceiro parágrafo do texto).
(C) mas, por ser um acento apenas diferencial, poderia ser
acertadamente suprimido, no contexto em que
aparece, como na forma verbal "têm" (no primeiro
parágrafo do texto).
(D) por se tratar de uma palavra paroxítona terminada em
ditongo. Isso também justifica o acento de "Ministério"
(no último parágrafo do texto).
(E) em respeito à regra de acentuação dos vocábulos
proparoxítonos, que devem ser todos acentuados,
como "Ministério" (no último parágrafo do texto).

QUESTÃO 3
Sobre os sintagmas "pelo governo" e "pela prefeitura" (em
destaque no terceiro parágrafo do texto), assinale a
alternativa correta.
(A) Sintaticamente, ambos são classificados como agentes
da passiva. Já numa análise morfológica, em ambos
está presente a preposição "por".
(B) Morfologicamente, ambos são classificados como
agentes da passiva, mas, sintaticamente, ambos são
classificados como sujeitos simples.
(C) Sintaticamente, ambos são classificados como sujeitos
simples. Já numa análise morfológica, em nenhum
deles há um artigo definido.
(D) Podemos afirmar que, sintática ou morfologicamente,
ambos os sintagmas apresentam a classificação de
locução adjetiva.
(E) Numa análise morfológica, podemos afirmar que em
ambos existe, além de uma preposição fundida a um
artigo, um substantivo comum, mas nada pode ser
precisamente definido quanto à classificação sintática
dos dois sintagmas.
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que o sexto parágrafo tenha sido
corretamente reescrito ‒ sem grandes alterações de
sentido e sem graves prejuízos de compreensão ‒ e
reformulado em um único período composto.

Analise a frase "Ajude a AACD a tornar este sonho real!" e
assinale a alternativa que contenha a correta análise
sintática de todos os seus termos.

(A) A dona de casa Sheila Barros, a cuja levava vinte
minutos do Jardim das Imbuias até Campo Grande e
agora demora 1h30 para chegar ao Ibirapuera, tem um
filho, Heitor, de três anos e que sofre da síndrome de
Kabuki, a cuja retarda o desenvolvimento mental e
motor, embora ele receba tratamento na AACD há
pouco mais de um ano.
(B) A dona de casa Sheila Barros, a qual levava vinte
minutos do Jardim das Imbuias até Campo Grande e
agora demora 1h30 para chegar ao Ibirapuera, tem um
filho, cujo nome é Heitor, de três anos e cujo sofre da
síndrome de Kabuki, doença que retarda o
desenvolvimento mental e motor, o qual porém recebe
tratamento na AACD há pouco mais de um ano.
(C) A dona de casa Sheila Barros ‒ cujo filho (Heitor) tem três
anos, sofre da síndrome de Kabuki, doença que retarda o
desenvolvimento mental e motor, e recebe tratamento
na AACD há pouco mais de um ano ‒ agora demora 1h30
para chegar ao Ibirapuera, enquanto antes levava vinte
minutos do Jardim das Imbuias até Campo Grande.
(D) A dona de casa Sheila Barros ‒ da qual o filho (Heitor)
tem três anos, sofre da síndrome de Kabuki, doença
que retarda o desenvolvimento mental e motor,
embora receba tratamento na AACD há pouco mais de
um ano ‒ agora demora 1h30 para chegar ao
Ibirapuera, posto que antes levasse vinte minutos do
Jardim das Imbuias até Campo Grande.
(E) A dona de casa Sheila Barros, cujo filho (Heitor) tem
três anos, sofre da síndrome de Kabuki, doença que
retarda o desenvolvimento mental e motor, e no qual
recebe tratamento na AACD há pouco mais de um ano
‒ agora demora 1h30 para chegar ao Ibirapuera, já que
antes levava vinte minutos do Jardim das Imbuias até
Campo Grande.

QUESTÃO 5
Analise estas três formas verbais (em destaque nos três
últimos parágrafos do texto): "manifestou", "disse" e
"informou". No contexto em que aparecem, esses verbos
são transitivos diretos:

(A) "Ajude" = verbo transitivo direto; "a AACD" = objeto
direto; "tornar" = verbo transitivo indireto; "este
sonho" = objeto direto; "real" = predicativo do objeto.
(B) "Ajude" = verbo transitivo direto e indireto; "a AACD" =
objeto indireto; "tornar" = verbo bitransitivo; "este
sonho" = objeto direto; "real" = objeto indireto.
(C) "Ajude" = verbo transitivo direto e indireto; "a AACD" =
objeto direto; "tornar" = adjunto adnominal; "este
sonho" = objeto direto; "real" = complemento nominal.
(D) "Ajude" = verbo intransitivo; "a AACD" = agente da
passiva; "tornar" = verbo transitivo direto; "este
sonho" = objeto direto; "real" = predicativo do objeto.
(E) "Ajude" = verbo transitivo direto e indireto; "a AACD" =
objeto direto; "tornar" = verbo transitivo direto; "este
sonho" = objeto direto; "real" = predicativo do objeto.

QUESTÃO 7
Assinale a alternativa em que não haja erros de regência
verbal.
(A) Embora o réu tenha solicitado seu habeas corpus, a
justiça manifestou que não o assistia esse direito,
dadas as condições do crime cometido.
(B) Milhares de sírios, fugindo de sua terra natal, pedem a
vários governos europeus que sejam aceitos como
refugiados políticos em seus países.
(C) A imprensa local não informou a população tibetana as
ideias que os manifestantes vinham disseminando por
toda a região.
(D) Novas decisões do Congresso Nacional podem implicar
em diversos e numerosos prejuízos para a população,
mas os brasileiros parecem não se preocupar do novo
pacote de leis.
(E) Recentemente, os argentinos custaram em decidir se o
melhor era eleger um novo candidato à Presidência do
país ou confiar um novo mandato a Cristina Kirchner.

(A) e têm como complementos verbais, respectivamente,
os termos "11 milhões", "a transformação dessas
unidades" e "a situação das unidades".
(B) e têm como complementos verbais orações
subordinadas adjetivas restritivas, todas encabeçadas
pelo pronome relativo "que".
(C) e têm como complementos verbais, respectivamente,
os termos "ao deficiente", "com a AACD" e "um
inquérito civil".
(D) e têm como complementos verbais orações
subordinadas
substantivas
subjetivas,
todas
encabeçadas pela conjunção "que".
(E) e têm como complementos verbais orações
subordinadas substantivas objetivas diretas, todas
encabeçadas pela conjunção "que".
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QUESTÃO 9
Observe:
"Eu vim buscar o Logan pra sessão de fisioterapia dele."
Podemos afirmar que a palavra "fisioterapia" é formada
por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

justaposição, do radical fisi(o) e da palavra terapia.
aglutinação, do radical fisi(o) e da palavra terapia.
derivação sufixal, da palavra terapia e do sufixo fisi(o).
derivação imprópria, do substantivo fisioterapeuta.
redução, do substantivo fisioterapeuta.

QUESTÃO 10
Observe:
"Senhor, eu não sou criança."
Podemos afirmar que o emprego da vírgula nessa frase está
correto, porque:
(A) sintaticamente, destaca um adjunto adverbial, o que
sempre é obrigatório.
(B) separa o sujeito de seu predicado, o que é facultativo.
(C) sintaticamente, destaca o vocativo, o que sempre é
obrigatório.
(D) separa o sujeito de seu predicativo, o que é facultativo.
(E) sintaticamente, destaca o vocativo, o que quase
sempre é facultativo.

QUESTÃO 11
(kamyllamessiasphysiotherapis.blogspot)

Observe:
"Olha só que bonitinha..."

QUESTÃO 8
Quanto à tirinha como um todo, analise as afirmativas
seguintes.
I.

Embora, na tirinha, haja uma parte verbal e uma parte
não verbal, os textos contidos nos balões poderiam
configurar exatamente os mesmos sentidos ainda que
as figuras fossem retiradas e as falas fossem
apresentadas em forma de diálogo.

II.

Podemos afirmar, com certeza, que a outra mulher,
que também está sentada, fica indignada com o fato de
que, naquela clínica, são as crianças responsáveis por
levarem os pacientes para as sessões de fisioterapia.

III. Um dos principais construtores do humor da tirinha é o
fato de que o homem sentado no sofá, por conta da
altura da fisioterapeuta que vem buscar a criança para
a sessão, considera que se trata de uma outra criança.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
I e II, somente.
I e III, somente.
III, somente.
II e III, somente.

Podemos afirmar que, nesse caso, as reticências foram
empregadas para:
(A) significar que o homem de barba hesita afirmar que a
moça é uma criança.
(B) marcar a ironia com que o homem de barba usa o
adjetivo "bonitinha".
(C) indicar que a fala, iniciada em um primeiro balão,
continuará em outro posterior.
(D) indicar que existem dois períodos ligados por uma
relação de subordinação.
(E) marcar a simpatia com que o homem de barba trata a
pequena fisioterapeuta.

QUESTÃO 12
Observe:
"...já sabe até o que vai ser quando crescer."
Quanto ao verbo "crescer", podemos afirmar que está
conjugado no:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

infinitivo, de forma pessoal.
tempo futuro do modo indicativo.
tempo presente do modo subjuntivo.
tempo presente do modo infinitivo.
tempo futuro do modo subjuntivo.
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Para responder às questões de 13 a 15, leia o poema a
seguir.
Meio-dia

10

15

20

Assinale a alternativa que contenha, respectivamente: um
sujeito; um objeto direto; um objeto indireto.
(A) "de manso" (verso 2); "o sino" (verso 3); "nos campos"
(verso 19).
(B) "a enxada" (verso 9); "a cigarra" (verso 5); "à janela"
(verso 15).
(C) "o sino" (verso 3); "um momento" (verso 10); "no céu"
(verso 20).
(D) "a cigarra" (verso 5); "recreio" (verso 6); "às galinhas"
(verso 16).
(E) "a cigarra" (verso 5); "a enxada" (verso 9); "no chão"
(verso 10).

Meio-dia. Sol a pino.
Corre de manso o regato.
Na igreja repica o sino;
cheiram as ervas do mato.
5

QUESTÃO 14

Na árvore canta a cigarra;
há recreio nas escolas:
tira-se, numa algazarra,
a merenda das sacolas.
O lavrador pousa a enxada
no chão, descansa um momento,
e enxuga a fronte suada,
contemplando o firmamento.

QUESTÃO 15
Entre os versos 7 e 8 do poema, quanto à forma verbal
"tira-se", podemos afirmar que não há erro de
concordância verbal:

Nas casas ferve a panela
sobre o fogão, nas cozinhas;
a mulher chega à janela,
atira milho às galinhas.
Meio-dia! O sol escalda,
e brilha em toda a pureza,
nos campos cor de esmeralda,
e no céu cor de turquesa...
Olavo Bilac

(A) a qual se manteria, sob a forma "tiram-se", caso se
trocasse "a merenda" pela forma plural.
(B) embora seja facultativa, também, a forma no plural
"tiram-se", no contexto em que aparece.
(C) já que o sujeito da referida forma verbal é
indeterminado.
(D) ainda que, para se resolver a ambiguidade existente,
seja permitido usar também o plural.
(E) já que o sujeito da referida forma verbal está elíptico.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

QUESTÃO 13
Quanto ao poema como um todo, analise estas afirmativas.
I.

Depreendemos que o poeta descreve uma cena típica,
em algum lugar interiorano, ao meio-dia, quando
muitos deixam seus afazeres e já se prepara o almoço.
II. É correto afirmar que a vivacidade da descrição
apresentada no poema é conseguida, em grande
medida, por meio do emprego permanente de verbos
conjugados no presente do indicativo.
III. Os versos curtos e a predominância da descrição
garantem ao poema sobretudo uma imagem
absolutamente dinâmica e frenética.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
I e II, somente.
I e III, somente.
III, somente.
II e III, somente.

QUESTÃO 16
Se a ética tem a ver com a melhora das pessoas, também
tem a ver com a melhora das instituições. Daí que devem
ser institucionalmente muito valorados os mecanismos que
ajudem os administradores a comportar-se eticamente, tais
como os códigos de comportamento, a aplicação das
normas de controle e os conselhos cidadãos de vigilância. A
_______, para tanto, está indissoluvelmente unida ao
comportamento ético. Daí a importância que os tomadores
de decisões na gestão governamental possuam um sentido
de serviço. As pessoas são capazes dos maiores esforços e
sacrifícios se encontram sentido no que fazem. Transmitir
esse sentido é a missão da __________.
As lacunas são corretamente preenchidas pela palavra
presente na alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hierarquia
Segurança
Liderança
Ordem
Autonomia
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

Com a vigência da Carta Constitucional de 1988, a
Administração Pública em nosso país passou a buscar uma
gestão mais eficaz e moralmente comprometida com o bem
comum, ou seja, uma gestão ajustada aos princípios
constitucionais insculpidos no artigo 37 da Carta Magna.
Para isso a Administração Pública vem implementando
políticas públicas com enfoque em uma gestão mais
austera, com revisão de métodos e estruturas burocráticas
de governabilidade.
Aliado a isso, temos presenciado uma nova gestão
preocupada com a preparação dos agentes públicos para
uma prestação de serviços eficientes que atendam ao
interesse público, o que engloba uma postura
governamental com tomada de decisões políticas
responsáveis e práticas profissionais responsáveis por parte
de todo o funcionalismo público.
Nesse sentido, Cristina Seijo Suárez e Noel Añez Tellería,
em seu artigo “La Gestión Ética en la Administración
Pública: base fundamental para la gerencia ética del
desarrollo.”, descrevem os princípios da ética pública, que,
conforme afirmam, devem ser positivos e capazes de atrair
ao serviço público pessoas capazes de desempenhar uma
gestão voltada ao coletivo. São os seguintes os princípios
apresentados, exceto:

São requisitos básicos para investidura em cargo público,
estabelecidos no art. 5º da Lei nº 8.112/90, exceto:

(A) os processos seletivos para o ingresso na função
pública devem estar ancorados no princípio do mérito
e da capacidade, e não no ingresso como carreira no
âmbito da função pública.
(B) a formação continuada que se deve proporcionar aos
funcionários públicos deve ser dirigida, entre outras
coisas, para transmitir a ideia de que o trabalho a
serviço do setor público deve realizar-se com
perfeição, sobretudo porque se trata de trabalho
realizado em benefícios de “outros”.
(C) a chamada gestão de pessoal e as relações humanas na
Administração Pública devem estar presididas pelo
bom propósito e uma educação esmerada. O clima e o
ambiente laboral devem ser positivos e os funcionários
devem se esforçar para viver no cotidiano esse espírito
de serviço para a coletividade que justifica a própria
existência da Administração Pública.
(D) a atitude de serviço e interesse visando ao coletivo
deve ser o elemento mais importante da cultura
administrativa. A mentalidade e o talento se
encontram na raiz de todas as considerações sobre a
ética pública e explicam, por si mesmos, a importância
do trabalho administrativo.
(E) constitui um importante valor deontológico
potencializar o orgulho são que provoca a identificação
do funcionário com os fins do organismo público no
qual trabalha. Trata-se da lealdade institucional, a qual
constitui um elemento capital e uma obrigação central
para uma gestão pública que aspira à manutenção de
comportamentos éticos.

(A) o gozo dos direitos políticos, coletivos e
jurisdicionalmente administrativos.
(B) a quitação com as obrigações militares e eleitorais.
(C) o nível de escolaridade exigido para o exercício do
cargo.
(D) a idade mínima de dezoito anos.
(E) aptidão física e mental.

QUESTÃO 19
Quanto às vedações ao servidor público, não está previsto
no Decreto nº 1.171/94 (Capítulo I, Seção III):
(A) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao
seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento
do seu mister.
(B) usar de artifícios para apressar, avançar ou antecipar o
exercício regular de direito por qualquer pessoa,
causando-lhe dano moral ou material.
(C) permitir que perseguições, simpatias, antipatias,
caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal
interfiram no trato com o público, com os
jurisdicionados administrativos ou com colegas
hierarquicamente superiores ou inferiores.
(D) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva
encaminhar para providências.
(E) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do
atendimento em serviços públicos.

QUESTÃO 20
Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado e decorrerá (art. 29, Lei
nº 8.112/90):
I.

de inabilitação em estágio probatório relativo a outro
cargo.
II. de reintegração do anterior ocupante.
III. de promoção.
IV. a juízo da autoridade competente.
V. a pedido, a critério da Administração.
Está correto o que se afirma somente em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III.
II e III.
I e II.
III e IV.
IV e V.

-6-

│CREFITO-13_ AGF707_2B│Cargo: Agente Fiscal

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de
informática, a menos que seja explicitamente informado o
contrário, considere que todos os programas mencionados estão
em configuração padrão, em português, que o mouse está
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar,
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a
apenas uma vez. Considere também que não há restrições de
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas,
arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 21
Assinale a alternativa que exibe o nome da tecnologia que
dá suporte a sensores que medem o número de passos do
usuário, distância percorrida, calorias gastas, batimentos
cardíacos, coordenadas por GPS etc.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Biometria.
Processamento quântico.
Lógica binomial.
TI de espectro amplo.
Tecnologia vestível ou wearable.
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QUESTÃO 24
No programa MS Power Point 2013, qual destas opções não
é apresentada em Ordenar Objetos, do botão Organizar, da
aba Página Inicial?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Trazer para a Frente.
Enviar para Trás.
Iniciar.
Avançar.
Recuar.

QUESTÃO 25
Qual é o formato padrão de salvamento da Ferramenta de
Captura, dos sistemas operacionais Windows 7, 8 e 10?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

TXT.
JPG.
AVI.
DOCX.
WIN.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 22
No programa MS Word 2013, nos termos H2O e X2, as
formatações utilizadas sobre o número 2 são,
respectivamente, as apresentadas por qual alternativa?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Maiúscula e minúscula.
Subscrito e sobrescrito.
Sobrescrito e subscrito.
Ênfase e ênfase inferior.
Ênfase superior e ênfase.

QUESTÃO 23
O seguinte trecho de planilha deverá ser utilizado para
responder à questão.

QUESTÃO 26
Conforme disposto na Lei nº 6.316/75, que cria o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional e dá outras providências, compete ao
Conselho Federal, exceto:
(A) arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e
adotar todas as medidas destinadas a efetivação de sua
receita, promovendo, perante o juízo competente, a
cobrança dessas importâncias, se esgotados os meios
de cobrança amigável.
(B) elaborar e aprovar seu Regimento, ad referendum do
Ministro do Trabalho.
(C) conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos
Regionais
e
prestar-lhes
assistência
técnica
permanente.
(D) aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a
abertura de créditos adicionais, bem como operações
referentes a mutações patrimoniais.
(E) instituir o modelo das carteiras e cartões de identidade
profissional.

No programa MS Excel 2013, qual destas opções de
formatação de célula foi aplicada para o texto “Planilha”
ficar inclinado?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alinhamento de texto horizontal.
Alinhamento de texto vertical.
Orientação.
Direção do texto.
Reduzir para caber.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

O Decreto-Lei nº 938/69, em seu art. 10, dispõe que todos
aqueles que, até a data da publicação no presente Decretolei, exerçam sem habilitação profissional, em serviço
público atividade de que cogita o artigo 1º (É assegurado o
exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta
ocupacional, observado o disposto no presente Decretolei), serão mantidos nos níveis funcionais que ocupam e
poderão ter as denominações de auxiliar de fisioterapia e
auxiliar de terapia ocupacional, se obtiverem certificado em
exame de suficiência. Tal exame é realizado pelo(a):

A Constituição Federal de 1988, no Capítulo II, Seção II – Da
Saúde, art. 199, define que a assistência à saúde é livre à
iniciativa privada. Leia as afirmativas a seguir.

(A) Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação
e Cultura, através das repartições sanitárias
congêneres dos Estados, Distrito Federal e Territórios.
(B) Ministério da Saúde, junto a hospitais e clínicas
particulares.
(C) Ministério da Saúde, diretamente ou através das
repartições sanitárias congêneres dos Estados, Distrito
Federal e Territórios.
(D) Grupo da Confederação Nacional da Profissões Liberais
associadas às categorias profissionais de fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional, auxiliar de fisioterapia e auxiliar
de terapia ocupacional.
(E) Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação
e Cultura, junto às instituições universitárias
competentes.

I.

As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo
diretrizes deste, mediante contrato de direito público
ou convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

II.

É vedada a destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins
lucrativos, salvo nos casos previstos em lei.

III. É vedada a participação direta ou indireta de empresas
ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País,
salvo nos casos previstos em lei.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
I e II, somente.
II e III, somente.
I e III, somente.
todas.

QUESTÃO 30
QUESTÃO 28
Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional,
subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas
pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades
representativas da sociedade civil. As comissões
intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e
programas de interesse para a saúde, cuja execução
envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). A articulação das políticas e
programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá,
em especial, as seguintes atividades:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

alimentação e nutrição.
saneamento e meio ambiente.
vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
recursos humanos.
ciência e tecnologia.
saúde do trabalhador.

Aponte, a seguir, o total de incisos corretos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Seis.
Cinco.
Quatro.
Três.
Dois.

A Lei nº 11.788/08 dispõe sobre o estágio de estudantes.
Em seu art. 9º, prevê que as pessoas jurídicas de direito
privado e os órgãos da administração pública direta,
autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
bem como profissionais liberais de nível superior
devidamente registrados em seus respectivos conselhos de
fiscalização profissional, podem oferecer estágio,
observadas as seguintes obrigações, exceto:
(A) contratar em favor do estagiário seguro contra
acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com
valores de mercado, conforme fique estabelecido no
termo de compromisso.
(B) indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com
formação ou experiência profissional na área de
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário,
para orientar e supervisionar até 5 (cinco) estagiários
simultaneamente.
(C) por ocasião do desligamento do estagiário, entregar
termo de realização do estágio com indicação resumida
das atividades desenvolvidas, dos períodos e da
avaliação de desempenho.
(D) manter à disposição da fiscalização documentos que
comprovem a relação de estágio.
(E) enviar à instituição de ensino, com periodicidade
mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com
vista obrigatória ao estagiário.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

Em conformidade com a Resolução RDC ANVISA nº 63/11,
as Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os
componentes da Garantia da Qualidade que asseguram que
os serviços são ofertados com padrões de qualidade
adequados. As BPF são orientadas primeiramente à
redução dos riscos inerentes a prestação de serviços de
saúde e determinam, entre outros, que o serviço de saúde
deve fornecer todos os recursos necessários, incluindo:

A Resolução COFFITO nº 244/02, tendo sofrido alterações
em seus artigos 2º e 3º pela Resolução nº 354/08, institui a
Licença Temporária de Trabalho para Fisioterapeutas e
Terapeutas Ocupacionais, nos casos a que se destina. Sobre
a licença, analise as afirmativas seguintes.

quadro de pessoal qualificado, devidamente treinado e
identificado.
II. ambientes identificados.
III. equipamentos, materiais e suporte logístico.
IV. procedimentos e instruções aprovados e vigentes.

I.

A Licença Temporária de Trabalho é um ato
administrativo destinado à permissão do exercício
profissional, pelo período de até dois anos, ao
profissional no aguardo da expedição do diploma de
graduação pela Instituição de Ensino Superior.

II.

A Licença Temporária de Trabalho somente poderá ser
renovada pela Diretoria do CREFITO mediante
requisição e apresentação pelo profissional do
protocolo do pedido do diploma.

I.

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nenhuma das afirmativas.
todas as afirmativas.
somente três afirmativas.
somente duas afirmativas.
somente uma afirmativa.

III. A Licença Temporária de Trabalho, quando requerida
pelo profissional, poderá ser concedida e renovada, em
situações especiais, pelo CREFITO, desde que
devidamente fundamentada e autorizada pelo seu
Plenário.
Está correto o que se afirma em:

QUESTÃO 32
A transferência consiste na mudança da sede do exercício
profissional, com ânimo definitivo, para a área de jurisdição
de outro CREFITO. Sobre o processo de transferência, leia
as afirmativas e assinale a que contraria o disposto na
Resolução COFFITO nº 08/78.
(A) A
transferência
compreende
os
seguintes
procedimentos: baixa de inscrição no CREFITO de
origem e cancelamento dos documentos de identidade
profissional fornecidos pelo mesmo; processamento da
inscrição no CREFITO para o qual se transfere o
profissional e substituição dos documentos de
identidade profissional cancelados; e anotação na nova
carteira e, quando for o caso, novo certificado de
franquia, do período do exercício profissional no
CREFITO de origem.
(B) A baixa da inscrição no CREFITO de origem e a inscrição
no outro CREFITO são processadas simultaneamente. A
conclusão do processo de baixa da inscrição antecede a
conclusão do processo da nova inscrição.
(C) O prontuário do profissional é solicitado, em
correspondência específica, ao CREFITO de origem e
integra o processo da inscrição no outro CREFITO.
(D) A existência de qualquer débito do profissional no
CREFITO de origem interrompe o processo de
transferência até à liquidação do mesmo.
(E) Inexistindo qualquer impedimento, o CREFITO de
origem providencia: baixa da inscrição no livro
respectivo; comunicação da baixa da inscrição ao
COFFITO, para fins de cadastro; e remessa do
prontuário ao outro CREFITO.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III, somente.
II, somente.
III, somente.
II e III, somente.
todas.

QUESTÃO 34
A Resolução COFFITO nº 370/09 estabelece que o
Fisioterapeuta e o Terapeuta Ocupacional adotarão a
Classificação Internacional de Funcionalidade, incapacidade
e saúde (CIF), segundo recomenda a Organização Mundial
de Saúde (OMS), no âmbito de suas respectivas
competências institucionais. Tal classificação será utilizada,
entre outras, como ferramenta de política social que
consiste no(a):
(A) coleta e registro de dados (em estudos da população e
pesquisas na população ou em sistemas de
gerenciamento de informações) destinado à melhoria
das práticas sociais.
(B) medição e avaliação de resultados, de qualidade de
vida ou de fatores ambientais.
(C) avaliação de necessidades, compatibilidade dos
tratamentos com as condições específicas, avaliação
vocacional, reabilitação e avaliação dos resultados.
(D) planejamento dos sistemas de previdência social,
sistemas de compensação e projetos e implantação de
políticas públicas.
(E) elaboração de programas educativos para aumentar a
conscientização e realizar ações sociais.
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QUESTÃO 35
Das Condições de Habilitação para a Concessão do Título de
Especialidade Profissional, previstas na Resolução COFFITO
nº 377/10, analise as afirmativas seguintes.
I.

Para se tornar apto ao recebimento do Título de
Especialidade Profissional, o profissional Fisioterapeuta
deverá estar inscrito no Conselho Regional há pelo
menos 2 (dois) anos ininterruptos ou intermitentes em
pleno gozo de seus direitos profissionais.

II.

O profissional que esteve fora do país, poderá habilitarse ao Título de Especialidade Profissional caso
comprove um período de 2 (dois) anos de atividade
profissional e/ou de aperfeiçoamento profissional no
exterior, competindo ao Plenário do Conselho Federal
a análise e aprovação dos documentos comprobatórios
ofertados. Esses dois anos poderão ser ininterruptos
ou intermitentes; todavia, caso o profissional não
alcance o tempo necessário, o período restante poderá
ser complementado com a necessária inscrição no
Conselho Regional.

III. O Profissional estrangeiro ou brasileiro que tenha se
graduado no exterior, para habilitar-se ao Título de
Especialidade Profissional, deverá apresentar o
Diploma de Graduação revalidado por Instituição
Brasileira de Ensino Superior, conforme legislação
específica vigente e deverá estar inscrito no Conselho
Regional há pelo menos 2 (dois) anos ininterruptos ou
intermitentes.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas.
I, somente.
II, somente.
I e II, somente.
I e III, somente.

QUESTÃO 36
A Resolução COFFITO nº 428/13 fixa e estabelece o
Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos,
que tem como finalidade viabilizar uma assistência
fisioterapêutica adequada ao Sistema de Saúde Brasileiro.
Por isso, caracteriza os procedimentos fisioterapêuticos,
baseados em recomendações científicas atuais, e
estabelece seus respectivos índices mínimos de
remuneração do atendimento. Sobre ele, leia as seguintes
afirmativas e assinale a que é inverídica.
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(B) Os valores do referencial de remuneração dos
procedimentos Fisioterapêuticos estão expressos em
CHF (Coeficiente de Honorários Fisioterapêuticos).
Cada CHF vale no mínimo R$ 0,39 (trinta e nove
centavos de Real).
(C) Os valores serão cobrados em reais, com reajuste
anual, aplicando-se o índice acumulado ao ano do
IPC/FIP – Setor Saúde, e/ou outros que o substituam,
respondendo às perdas inflacionárias no período. Os
valores poderão ser negociados dentro de uma
“banda” de até 10% (dez por cento) para menos,
considerando as características regionais.
(D) Os honorários fisioterapêuticos terão acréscimo de
50% (cinquenta por cento) nos atendimentos de
urgência e emergência realizados no período das 19h
às 7h do dia seguinte e 100% (cem por cento) em
qualquer horário de domingos e feriados, conforme
previsto na legislação trabalhista e nos Acordos
Coletivos de Trabalho.
(E) Somente o Conselho Federal de Fisioterapia e de
Terapia Ocupacional – COFFITO poderá alterar este
referencial em sua estrutura, nomenclatura e
precificação dos procedimentos.

QUESTÃO 37
O Terapeuta Ocupacional Especialista Profissional em
Terapia Ocupacional nos Contextos Sociais pode exercer
suas atividades profissionais em todos os níveis de atenção
à saúde e nos seguintes locais, estabelecimentos ou
ambientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Públicos.
Militares.
Privados.
Terceiro Setor.
Instituições de Ensino Superior.

Sobre os itens acima, pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente um é incorreto.
somente dois são incorretos.
todos são corretos.
somente um é correto.
somente dois são corretos.

(A) Recomenda-se a utilização do modelo, da linguagem e
da estrutura da Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da
Organização Mundial de Saúde, para a descrição das
alterações funcionais, alterações estruturais, limitações
de atividades, restrições da participação social e
envolvimento dos fatores ambientais nos prontuários e
relatórios eventualmente necessários para a prática
clínica fisioterapêutica.
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QUESTÃO 38
Analise as afirmativas a seguir, relacionadas aos princípios
da Administração Pública.
I.

A Administração Pública Direta e Indireta se submete a
princípios expressos pela Constituição Federal de 1988,
dentre os quais o da moralidade administrativa.
II. Os princípios expressos no artigo 37 da Constituição
Federal brasileira revelam diretrizes fundamentais da
Administração, sendo que a conduta administrativa só
poderá ser considerada válida se estiver compatível
com eles.
III. Enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer
tudo o que a lei não veda, o administrador público só
pode atuar onde a lei autoriza, consoante princípio da
legalidade.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
II e III, somente.
I e III, somente.
nenhuma.
todas.

QUESTÃO 39
“[...] os atos e provimentos administrativos são imputáveis
não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou
entidade administrativa da Administração Pública, de sorte
que ele é o autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão
que formalmente manifesta a vontade estatal”.
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(E) O Chefe do Poder Executivo da União edita normas
complementares à lei, para sua fiel execução, no
exercício do poder regulamentar.

QUESTÃO 41
Com relação ao poder de polícia, analise as afirmativas a
seguir.
I.

Os atos de polícia devem ser praticados apenas por
autoridades vinculadas diretamente às Secretarias de
Segurança Pública.
II. O Poder de polícia consiste apenas na faculdade de
prender os que perturbam a ordem pública ou
praticam crimes.
III. De acordo com a doutrina, o exercício do poder de
polícia, em sentido amplo, abrange atos do Poder
Legislativo e do Poder Executivo.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
II e III, somente.
I e III, somente.
III, somente.
II, somente.

QUESTÃO 42
A figura do “desvio de poder” caracteriza-se pela:

QUESTÃO 40

(A) conduta abusiva do agente público que atua fora dos
limites de sua competência.
(B) conduta abusiva do agente público que atua nos
limites de sua competência, mas visando ao fim diverso
daquele que a lei lhe permitiu.
(C) conduta abusiva do particular que atua objetivando
uma finalidade pública, mas sem outorga de poderes
para tal.
(D) conduta regular do agente público que atua dentro de
sua competência, buscando alcançar o interesse
público.
(E) conduta irregular do agente público, que mesmo
visando ao interesse público, edita ato administrativo
sem observar formalidade indispensável à existência
do ato.

Com relação aos poderes da administração pública, assinale
a alternativa incorreta.

QUESTÃO 43

(José Afonso da Silva, Curso de Direto Constitucional Positivo. São Paulo:
Malheiros, 2009)

Considerando o texto acima indicado, bem como os
princípios da Administração Pública, assinale a alternativa
que indica o princípio comentado pelo autor.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Legalidade.
Impessoalidade.
Moralidade.
Publicidade.
Supremacia do interesse público.

(A) Cabe à Administração Pública apurar infrações e aplicar
penalidades aos servidores públicos e demais pessoas
sujetas à disciplina administrativa, no exercício do
poder disciplinar.
(B) Sanções impostas a particulares não sujeitos à
disciplina interna da Administração encontram
fundamento no poder de polícia do Estado.
(C) Verificando falta praticada por servidor, a
Administração tem liberdade de escolha entre punir e
não punir, pois o poder disciplinar é discricionário.
(D) Com relação ao poder disciplinar da administração,
nenhuma penalidade pode ser aplicada sem apuração
prévia, por meio de procedimento legal em que sejam
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

[...] o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade
jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar
atividades típicas da Administração Pública, que requeiram,
para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e
financeira descentralizada.
(Decreto-lei n° 200/1967)

Com relação às entidades da administração pública
indireta, o texto acima corresponde à definição legal de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Autarquia.
Sociedade de economia mista.
Empresa pública.
Fundação pública.
Associação pública.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

A Administração Indireta do Estado é o conjunto de pessoas
administrativas que, vinculadas à respectiva Administração
Direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades
administrativas de forma descentralizada [...] é preciso não
perder de vista que tais pessoas não estão soltas no
universo administrativo. Ao contrário, ligam-se elas, por elo
de vinculação, às pessoas políticas da federação, nas quais
está a respectiva administração direta.

Analise as afirmativas a seguir, relacionadas à revogação do
ato administrativo.

(José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo)

Com relação ao tema, considerando o texto indicado acima,
assinale a alternativa correta.
(A) Com relação aos entes da federação, apenas a União
pode ter sua Administração Indireta.
(B) Assim como a União, os Estados e o Distrito Federal
podem criar as entidades de sua Administração
Indireta, o que não ocorre com os Municípios em razão
de vedação constitucional.
(C) Não é possível a existência de entidades de
administração indireta vinculadas às estruturas dos
Poderes Legislativo e Judiciário, por ser o Executivo o
Poder incumbido da administração do Estado.
(D) Enquanto a Administração Direta é composta de
órgãos internos do Estado, a Administração Indireta se
compõe de pessoas jurídicas, tais como as sociedades
de economia mista.
(E) As sociedades de economia mista são entidades
dotadas de personalidade jurídica de direito público,
criadas para exploração de atividade típica da
Administração Pública.

I.

A Administração Pública pode revogar um ato
administrativo por razões de conveniência e
oportunidade.
II. A revogação pode ser efetivada pelo Poder Judiciário
ou pela própria Administração no exercício de sua
prerrogativa de autotutela.
III. O poder de revogar não é ilimitado, pois há situações
que não rendem ensejo à revogação. Não podem ser
revogados, por exemplo, os atos que exauriram seus
efeitos.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 47
Considere a proposição I e a razão II a seguir.
I.

O ato administrativo possui atributos que correspondem a
verdadeiras prerrogativas do poder público e o colocam em
posição de supremacia sobre o particular. Com relação ao
tema, nos termos da doutrina e da jurisprudência, assinale
a alternativa incorreta.
(A) Os atos administrativos se impõem a terceiros,
independentemente de sua concordância, em razão do
atributo da imperatividade.
(B) O administrado não pode escusar-se do cumprimento
de ordem contida em ato administrativo emanado em
conformidade com a lei.
(C) Para atender a situação emergente que ponha em risco
determinado
interesse
da
coletividade,
a
Administração pode autoexecutar as suas decisões,
com meios coercitivos próprios, sem necessitar do
Poder Judiciário.
(D) Até prova em contrário, presume-se que os atos
administrativos foram emitidos com observância da lei.
(E) O Poder Judiciário pode analisar a validade do ato
administrativo ex officio, isto é, independentemente de
provocação da pessoa interessada.

Enquanto a anulação pode ser feita pelo Poder
Judiciário e pela Administração Pública, a revogação do
ato administrativo é privativa desta última.
PORQUE

II.

QUESTÃO 45

I e II, somente.
II e III, somente.
I e III, somente.
II, somente.
III, somente.

Os fundamentos do poder de revogação (oportunidade
e conveniência) são vedados à apreciação do Poder
Judiciário.

Assinale a alternativa correta.
(A) A proposição e a razão são verdadeiras e a razão
justifica a proposição.
(B) A proposição é verdadeira, mas a razão é falsa.
(C) A proposição é falsa, mas a razão é verdadeira.
(D) A proposição e a razão são falsas.
(E) A proposição e a razão são verdadeiras, mas a razão
não justifica a proposição.
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QUESTÃO 48

QUESTÃO 50

No campo do Direito Administrativo, no capítulo referente
aos atos administrativos, a doutrina e a jurisprudência têm
entendido o seguinte (assinale a alternativa correta):

[...] são atos que provêm da manifestação de vontade dos
Chefes do Executivo, o que os torna resultantes de
competência administrativa específica. A Constituição
Federal alude a eles no art. 84, IV, como forma pela qual o
Presidente da República dá curso à fiel execução das leis.

(A) a finalidade pública é prescindível na elaboração do
ato administrativo. Contudo, se eventualmente
exigida por lei, deve ser observada, sob pena de
caracterização de excesso de poder.
(B) de acordo com a doutrina majoritária, a finalidade
publica é prescindível na elaboração do ato
administrativo, que observará apenas as regras de
competência e forma.
(C) no direito administrativo não basta a capacidade; para
a prática do ato é necessário que o sujeito tenha
competência.
(D) a despeito da divergência doutrinária, pode-se dizer
que os elementos do ato administrativo são o sujeito,
a forma, o motivo e a finalidade. Com relação ao
objeto (efeito jurídico que o ato produz), como no
direito privado, deve ser lícito ou ilícito, possível, certo
e moral.
(E) a competência para a prática do ato administrativo
decorre sempre de lei, e não poderá, em hipótese
alguma, ser objeto de delegação ou de avocação.

(José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo)

Considerando o texto indicado acima, assinale a alternativa
que indica a espécie de ato normativo comentada pelo
autor.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ofícios.
Alvarás.
Certidões.
Decretos.
Despachos.

RASCUNHO

QUESTÃO 49
Com relação ao controle interno e externo
Administração Pública, analise as afirmativas a seguir.

da

I.

A Administração Pública pode exercer controle sobre
os próprios atos, mas sujeita-se, também, a controle
por parte dos Poderes Legislativo e Judiciário.

II.

É interno o controle que cada um dos Poderes exerce
sobre seus próprios atos e agentes; e externo o
controle exercido por um dos Poderes sobre o outro.

III. É externo o controle exercido pela Administração
Pública Direta sobre as entidades da Administração
Indireta.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
II e III, somente.
I e III, somente.
todas.
nenhuma.
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PROVA DE REDAÇÃO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1 Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de seu TEXTO, verifique imediatamente se o número de
sequência (canto superior direito) confere com o número impresso no seu CARTÃO-RESPOSTA.
2 A prova de redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul; não serão
permitidas interferências e/ou participação de outras pessoas.
3 A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova de redação não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local, que não
o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. Portanto, a detecção de qualquer
marca identificadora, no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a anulação da prova.
4 A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO será o único documento válido para avaliação da prova. A folha rascunho no caderno de
provas é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade.
5 O texto deverá ter extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas.
6 Receberá nota 0 (zero) na prova de redação os casos de fuga ao tema ou ao gênero proposto, de haver texto com quantidade
inferior a 15 (quinze) linhas, de não haver texto, de não haver respeito à estrutura textual, de identificação em local indevido, se o
texto for escrito a lápis ou caneta de cor diferente da especificada no item 2, ou apresentar letra ilegível.

TEMA DE REDAÇÃO

________________________________________________________________________________________________________
Leia os textos a seguir e utilize a leitura para produzir sua redação. Não copie, porém, trechos dos textos citados, a não ser que
seja necessário para o desenvolvimento dos seus próprios argumentos.
Texto 1
Três lições do esporte paraolímpico
que podem servir ao olímpico
Apesar da pouca visibilidade, o esporte paraolímpico no Brasil acumula resultados expressivos. Com um sétimo lugar no
quadro de medalhas da Paraolimpíada de Londres em 2012 e um primeiro disparado no Parapan-Americano deste ano, o país é
considerado referência mundial nas modalidades para atletas com deficiência.
Com um investimento que não chega à metade do valor destinado aos esportes olímpicos – o COB (Comitê Olímpico
Brasileiro) tem R$ 700 milhões e o CPB (Comitê Paraolímpico Brasileiro), R$ 336,9 milhões –, o esporte paraolímpico brasileiro já
é considerado "potência mundial" e tem como meta, daqui um ano, em Rio 2016, o quinto lugar no quadro de medalhas.
"Já imaginou se tivéssemos o mesmo investimento (que os esportes olímpicos)? Seríamos os melhores do mundo",
afirmou à BBC Brasil Daniel Dias, atleta da natação paraolímpica e o maior medalhista brasileiro da história, com 15 medalhas
em Paraolimpíadas, sendo 10 de ouro.
A evolução aconteceu principalmente na última década. Na Paraolimpíada de Atenas, em 2004, o Brasil ficou em 14 o no
quadro de medalhas, saltou para 9o em Pequim (2008) e 7o em Londres. Resultados que vieram após um conjunto de ações,
segundo o CPB: planejamento, investimento na base e na renovação de talentos e foco na pulverização de medalhas.
Enquanto isso, o esporte olímpico no Brasil ainda luta para alcançar o mesmo sucesso. Nos Jogos de Londres, o Brasil
ficou em 22o no quadro de medalhas e agora tem como meta o top 10 em 2016. O investimento tem sido alto, principalmente
desde que o Brasil foi escolhido como sede dos Jogos, mas alguns resultados ainda deixam a desejar.
"É difícil fazer esse tipo de comparação", disse Adriana Behar, ex-jogadora de vôlei de praia e atual gerente de
planejamento esportivo do COB.
"O trabalho do CPB é ótimo, trabalhamos em parceria. Eles seguem o nosso conceito. Mas falamos de cenários bem
diferentes. A competitividade é diferente, o investimento é diferente. Se olhar o cenário dos outros países dentro do ambiente
olímpico tem outros indicadores, características, é mais competitivo."
(bbc.com/portuguese/noticias/2015)
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Texto 2

(Disponível em globoesporte.globo.com)

Texto 3
par(a)prefixo
culto, do adv. prep. gr. pará 'junto; ao lado de;
ao longo de; para além de'; ocorre no vernáculo
com as noções de: 1) 'proximidade';
paratireoide; 2) 'oposição': paradoxo; 3) 'para
além de': parapsicologia; 4) 'distúrbio':
paraplegia; 5) 'semelhança': parastilo
(Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa)

Aqui, colocamos em discussão o fato de que os esportes paraolímpicos, no Brasil, têm menos visibilidade e recebem menores
investimentos. Com base no que foi lido, elabore um texto dissertativo em prosa sobre o seguinte tema:
Por que, apesar de todas as conquistas do esporte paraolímpico, este continua tendo menos visibilidade e recebendo menos
investimento, que o esporte olímpico?
Seu texto deve relacionar o que foi apresentado nesta coletânea e ampliar as questões aqui levantadas, por meio de seus
conhecimentos sobre o assunto.
Atenção: não se esqueça de que seu texto deve ser claro e coeso. Além disso, não se esqueça de dar um título a ele.

AO RECEBER SUA FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DE REDAÇÃO, NÃO ASSINE E NÃO ULTRAPASSE 30 LINHAS.
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FOLHA DE RASCUNHO
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

AO RECEBER SUA FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DE REDAÇÃO, NÃO ASSINE E NÃO ULTRAPASSE 30 LINHAS.
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